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„Jdu za svým Králem?“
Jeden mocný panovník přecházel poušť s velkou karavanou, která nesla
jeho pohádkový poklad. V půli cesty jeden z velbloudů nesoucích zlato a
drahé kamení vysílením upadl a už nevstal. Truhlice, kterou nesl na zádech,
spadla na zem a vysypala se do písku. Král se nechtěl zastavovat, neměl ani
jinou truhlici a všichni ostatní velbloudi byli tak naloženi, že už by stejně
víc neunesli. Dovolil tedy všem dvořanům, ať si z vysypaného pokladu
vezmou, co unesou. Ti se také hned vrhli do písku na zlato a drahokamy
jako na kořist. Král však pokračoval dál. Po chvíli si všiml, že přece jen
někdo za ním stále jde. Otočil se a uviděl jednoho ze svých dvořanů, který
za ním běžel, celý zpocený a udýchaný.
„Tys tam nezůstal a nic sis nevzal?“ zeptal se udiveně král.
Mladík se mu důstojně poklonil a hrdě odpověděl: „Já jdu za svým králem.“
Vám, kterým se dostal do rukou tento farní zpravodaj, přejeme požehnané svátky narození Ježíše Krista. Krále, který se narodil v chudém Betlémském chlévě.
Chceme touto cestou poděkovat všem, kteří se neobávají následovat tohoto Krále svým životem i službou. Děkujeme za často nezištnou a nedocenitelnou pomoc všem kostelníkům, ministrantům, lektorům, akolytům, varhaníkům a zpěvákům, členům farní rady, těm, kteří se starají úklidem či
výzdobou o krásu našich kostelů, těm, kdo vedou mládež, setkávají se společně a pamatují při modlitbě na všechny rodiny a naše farnosti.
Děkujeme za veškeré dary, modlitby a oběti, díky nimž můžeme společně - děti, mládež, dospělí i staří, zdraví i nemocní - kráčet za naším Králem. Bohem, který se narodil jako malé dítě položené do prostých jeslí před
2000 lety. Jemu se přišli poklonit obyčejní pastýři i učení mudrci. . . a dnes
i my.
o. Jan Hába
o. Stanislav Pacner
o. Oldřich Chocholáč

Kostel sv. Maří Magdalény a rok 2005
Jistě si někteří z Vás vzpomenou, jak jsem v loňském vánočním
zpravodaji informoval o technickém
stavu našeho kostela, zvláště o tom,
že je nutné co nejrychleji zjistit
příčinu zvětšujících se trhlin ve
zdech, zejména v jihovýchodní části
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našeho kostela.
Již v prosinci 2004 po prohlídce a
předběžných konzultacích s autorizovaným inženýrem pro statiku a
dynamiku staveb, Ing. Bílkem, bylo
v období března a dubna 2005 provedeno archivní šetření a dohodnut
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další postup. Díky vstřícnému jednání starosty města Ing. Františka
Havíře, který se aktivně ujal jednání
bylo možné přislíbit i profinancování průzkumných prací.
Na základě úvodní prohlídky
byly vytvořeny 2 varianty možných
příčin:
1. Vzhledem k tomu, že v blízkosti kostela se nachází sklepy a
chodby, které vedou i pod Sušilo-

vým náměstím, je možné, že došlo
ke zborcení některé z těchto podzemních konstrukcí (efekt poddolovaného území).
2. Může se jednat o reakci podloží na změnu vlhkostního režimu.
Byla sestavena pracovní skupina odborníků s FAST VUT v Brně,
kteří připravili plán průzkumných a
přípravných prací, jež musí předcházet vypracování projektové přípravě a té sloužit jako podklad.
Bylo doporučeno provést tyto práce:

1. Geodetické zaměření okolí
kostela, konstrukce kostela včetně
zaměření významných trhlin
2.
Provedení
inženýrskogeologického průzkumu, včetně
vyhledání anomálií geofyzikálními
metodami
3. Zjištění údajů o událostech,
které mohly mít vliv na stav kostela
od věrohodných svědků
4. Prohlídka dostupných suterénních prostor okolí
5. Zjištění údajů o navazujících
stavbách (budova MěÚ Rousínov a
garáž JSDH Rousínov
6. Projednání konceptu řešení s
místně příslušným orgánem památkové péče, orgány města a správci
sítí
Po provedení geodetických měření byly v červnu vyhloubeny tři
kopané sondy v blízkosti základů
kostela do hloubky cca 3-4 metry.
Přitom se uskutečnilo geologické
dokumentování podloží, dále bylo
provedeno proměření určených
profilů georadarem a v červenci
byly provedeny tři sondy dynamické
penetrace do hloubky cca 10-12 m.
Po vyhodnocení všech informací se v závěrečné zprávě nejvíce
pravděpodobnou příčinou nepravidelných deformací, vyvolávajících
vznik a rozevírání trhlin ve zdivu
kostela, zdá být oživení fosilní svahové nestability v prostoru jihovýchodní části kostela. Oživení mohlo
být vyvoláno změnami v režimu
podzemních vod.
Obecně řečeno, kostel je třeba
včas staticky zajistit. Poruchy, pro3
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jevující se trhlinami, rozdělují kostel jednak ve směru podélném a
jednak ve směru příčném. Bylo
konstatováno, že statická záchrana a
rekonstrukce by se neměla, vzhledem ke stavu objektu, odkládat.
Na základě uvedených doporučení bylo rozhodnuto vypracovat
projekt statického zajištění.
Před zpracováním projektu byl
svolán výrobní výbor za účasti
hlavního projektanta, investora,
zástupce brněnského biskupství,
příslušných členů farní rady, kde byl
dodavatel projektu předem upozorněn na naše omezené finanční možnosti.

Dne 17. 11. 2005 na výrobním
výboru přinesl hlavní projektant
Ing. Bílek za účasti vedoucího projektanta Ing. Klusáčka zpracovaný
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projekt statického zajištění kostela s
rozpočtem za bezmála 6 mil. Kč.
Zajištění takové částky není v
možnostech našich farností a vzhledem k pozdnímu předání ani v možnostech zařazení této akce do žádostí o dotace ze SR na rok 2006.
Když k tomu připočteme předpokládané náklady na sanaci krovu
kostela (odhadováno cca na 1,5 mil
Kč), a dále potřebu řešit vnitřní
úpravy kostela (oprava elektroinstalace, oprava topení a úprava presbytáře), dostaneme nemalou částku,
kterou budeme muset vynaložit,
abychom zachovali kostel pro naše
budoucí pokolení. Kostel sv. Maří
Magdalény je pro nás, křesťany,
především místem společného setkání k slavení eucharistie, ale je
také významnou architektonickou
kulturní památkou a dominantou
města, která má nenahraditelný
vzhled, který nelze v této lokalitě
získat žádnou novostavbou. Věřím,
že si toto uvědomíme i my, křesťané, při nedělních sbírkách, i zastupitelé tohoto města, kteří rozhodují o
rozdělování finančních prostředků.
Začátkem listopadu nás zaskočila smutná zpráva o úmrtí našeho
dlouholetého varhaníka Jana Kopřivy. Měli jsme ho všichni velmi rádi
nejen pro jeho zvučný hlas a úžasný
smysl pro humor, ale hlavně pro
jeho obětavé služby v našich chrámech, i na radnici. Bude nám všem
chybět. Pán Bůh ať mu odplatí vše
dobré, co udělal pro důstojnou oslavu Boží při liturgii, i pro nás, farníky.
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Závěrem bych opět chtěl poděkovat všem, kteří se aktivně podíleli
při pomoci s výzdobou a zajištění
chodu našeho kostela, zvláště pak
paní Lidušce Pokorné. Všem srdečné Pán Bůh zaplať.

Vám Všem přeji krásné prožití
Vánočních svátků a Milosti plný a
šťastný Nový rok 2006.
Václav Slovák

Všichni svatí a světice
Boží, orodujte za nás!
Rok utekl jako voda v Rakovci.
A opět je čas rekapitulovat. Loni
jsem tak nějak popisoval stav hmotných statků naší farnosti a můj pohled na stav naší angažovanosti
v našem křesťanském společenství.
Mnoho se toho nezměnilo. Po pravdě řečeno dost mě to mrzí. Osamocená skupinka aktivistů zůstala stále
osamocenou. Co k tomu dodat.
I přes shora uvedenou osamocenost se mnohé podařilo. Jednou
z hlavních aktivit v našem kostele
sv. Václava bylo pokračování
v odkanalizování dešťové vody a
zamezení vstupu zemní vlhkosti do
zdiva. Tomu předcházelo odstranění
narušených omítek v nadzemní části
zdiva. Poté byla odtěžena zemina
z obvodu kostela, položena drenáž a
proveden odborný zásyp se strukturovanou skladbou. Ještě nás čekají
povrchové a terénní úpravy. Po
dostatečném odvětrání a vyschnutí
zdiva bude provedena povrchová
úprava zdiva omítkovinou, kterou
navrhnou specialisté z oblasti sanování takovýchto staveb s příslušnou
odbornou garancí vyplývající ze
zkušeností a nejnovějších poznatků
vědy a techniky.

Dalším zásadním problémem
na našem kostele je stav vazníků
v půdním prostoru. Jak jsme na to
přišli? V dřívějších dobách zatékalo
do střechy a při obhlídce byl nalezen velmi narušený trám. Ti všímavější z vás zajisté postřehli, že před
nějakou dobou opadla část omítky
stropu v presbytáři i s částí obrazu
na ní namalovaném. Na toto konto
proběhla shora uvedená prohlídka a
i našemu neodbornému pohledu
neunikla velká narušenost trámoví
v této oblasti. Pozvali jsme odborníka k posouzení stavu a možnostech odstranění této závady. Taktéž
jsme po něm vyžadovali stanovisko
5
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k celkovému stavu trámoví. Závěr –
krov byl ohodnocen jako poměrně
zachovalý, jediný problém jsou
vazníky. Kdo z vás si umí představit
střešní konstrukci ví, že tento problém je značný. Jsou to ty trámy,
které de facto spojují podzednice.
Jsou značně prohnuty a některé již
dokonce sedají na klenbu. Tzn. že
váha střechy není rozložena na
obvodové zdivo,
ale již částečně
tlačí na klenby.
Co to po čase
udělá ví sám Bůh.
Statika jsme prozatím nevolali, ale
asi nás to nemine,
pokud se něco
s těmito vazníky
neprovede.
Tj.
pokud se nezpevní
nejlépe však nevymění. Bohužel
investice je tak
velká, že na ni
vlastními silami
pravděpodobně nedosáhneme. Na
druhou stranu si myslím, že bychom
asi kostel chtěli zachovat pro příští
generace, tak teď co s tím. Nikdo
nám neřekne kdy a jaký tlak na
klenbu střecha vyvine. Do kdy bude
tento tlak pro klenbu únosný a kdy
již ne. Přivítáme každý návrh konstruktivního řešení.
Ještě pár slov k objektu fary.
Hlemýždím tempem, ale přece, jsme
zase o kousíček dále. Provedla se
výměna části oken a to těch, která
byla v havarijním stavu. Již se neda6

la otvírat aby nevypadla, a jejich
těsnost byla nulová. Z toho vyplývá,
že vytápění bylo nákladnější než je
zdrávo. Krom toho život v tomto
prostoru byl přinejmenším dobrodružný,neboť nikdo nevěděl ,který
vítr okno otevře. Nenašli jsme nikoho kdo by chtěl tato okna opravit.
Odborníci tvrdili, že repase oken by
byla nákladnější než jejich výměna.
Dále se podařilo
provést
terénní
úpravy dvorního
traktu
prozatím
tak, že terén byl
srovnán a vyklizen a byla zahájena výsadba zeleně
po obvodu nádvoří. Taktéž byly
zahájeny sanační
práce budovy ve
dvorním
traktu.
Byla
zahájena
příprava na uzavření vstupu do
sklepení, aby do
něj nezatékalo a tak nepodmokala
celá budova.
Technickými problémy jsem se
zabýval již dost dlouho a předpokládám, že dostatečně. Ostatně
každý má plné právo si vše osobně
prohlédnout a přiložit ruku k dílu.
Obě shora jmenované nemovitosti
jsou nás všech a tak by jsme my
všichni k nim měli přistupovat a to
jak v údržbě tak ve využití.
Za celý minulý rok přišlo
z našich řad velmi málo podnětů
k činnosti. Musím vzpomenout na
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hlasy, které přišly. Zazněly námitky
k ožehavému tématu a to je transparentnost využití sbírek. Nevím zda
dostatečně, ale byla s určitou, byť
nepravidelnou frekvencí, zveřejňována výše sbírek a investiční záměry. Tak jako minulý rok i roky předcházející, bude i letos provedena
celková ekonomická bilance farnosti s jmenovitým vyčíslením nákladů
provozních i investičních. A řeknu
vám, že mnohé měsíce se z toho co
sesbíráme nepokryjí ani provozní
náklady. Je mi nepříjemné opět
opakovat, že si nejsme schopni vážit
toho, že máme svobodu vyznání, že
nás nikdo nenapadá za to, že chodíme do kostela, že jsme křesťané.
A tato svoboda přináší i tu svobodu,
že si můžeme vlastním nákladem
udržovat pro nás tak důležitý
prostor, kde se můžeme shromažďovat k Bohoslužbám a sdílet společenství naší církevní obce. Pokud
si toto neuvědomíme a nesemkneme
se s Kristem v jeden celek staneme
se vlažnými a poté studenými a co

bude následovat? Je to prosté - naše
společenství zanikne. Nebudeme-li
příkladem v následování Krista
v radosti a lásce kde budou brát
naše děti víru. My sami jsme schopni je o ni připravit a to svou pasivitou. Kristus nás nabádá k lásce,
k bratrství a říká nám miluj svého
bližního jako sebe samého. Stále si
kladu otázku - umíme odpouštět,
umíme se milovat? Jsme schopni
být dobrým příkladem pro své okolí,
nebo umíme pouze kritizovat. Nebojme se být dobří.
A na závěr vám všem přeji
mnoho radosti a lásky v srdci a to
nejen v těchto svátečních dnech, ale
i ve všech dnech následujících, kdy
musíme nést břímě každodenních
starostí. Nechť nás Bůh osvěží ve
své laskavé náruči. A nechť připomínka slavného narození Spasitele
je nám posilou na naší cestě
k svatosti, spravedlnosti a pravdě.
Jiří Pleva

Rok 2005 v královopolské farnosti
Uplynulý rok proběhl v
královopolské farnosti klidně.
Možná až příliš klidně. Nebýt
silného větru, který v létě
pocuchal střechu kostela tak,
že byl nutný odborný zásah
pokrývačské firmy, nebylo by
co vzpomenout.
Postupně jsme si zvykli
na to, že ve všední den není
7
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sloužena bohoslužba, na oprýskanou zvonici, ze které se nezvoní, stejně tak
na léta nehrající varhany, jejichž zvuk nahradila elektronika, na rozkradené
a poničené sousoší před chátrajícím barokním objektem fary, a jistě víte o
jiných, kterých jsem si já nevšiml.
Chtěl bych jen povzbudit a vyzvat celé společenství naší farnosti k aktivnějšímu přístupu k řešení všech drobných i velkých problémů spojených s
chodem farnosti. A začít můžeme návštěvou mše svaté ve středu v podvečer! Je nedůstojné, když kněz slaví bohoslužbu pro 5-6 lidí. Nenamlouvejme
si, že nemáme čas, že je tam zima a jiné výmluvy, zapojme se!
Nechci v tomto vánočním čase ukazovat na to, co se nám nepodařilo,
ani dělat velká předsevzetí do Nového roku. Hlavně Vám přeji pokojné a
požehnané vánoční svátky.
Petr Petrucha

Velešovické varhany opět hrají
Po několikaleté odmlce se rozezvučely varhany v kostele sv. Barbory,
které prošly rozsáhlou opravou. Varhanář, pan Hromádka z Opavy, který
nám byl doporučen jako odborník ve své profesi, odvedl dobrou práci, což
konstatovala kolaudační komise z brněnského biskupství za účasti otce
Stanislava a varhanice Jolany Vorlové, která si, i s novou varhanicí – Lenkou Šprtovou, dílo pochvaluje a je velmi spokojená.
Částku 100 000,- Kč na jejich opravu si Velešovičtí vybrali sami při
pravidelných měsíčních sbírkách, které budou probíhat dále, protože je potřeba provádět další nutné opravy, a náklady na provoz stále narůstají.
Dary při normálních nedělních mších jsou bohužel tak malé, že nestačí
ani na pokrytí provozu kostela. Navíc je nutné, abychom se podíleli na financování oprav fary, jejího provozu a na splácení dluhu šlapanické farnosti. Chceme tímto poděkovat nejen za úspěšné sbírky z minulosti, ale i za
další finanční přispívání.
Velešovičtí členové farní rady

Z historie varhan…
Téměř každý z nás starších ví,
že stávající varhany, které jsme v
tomto roce opravili a vlastním nákladem opět zprovoznili, nejsou v
našem kostele sv. Barbory ve Velešovicích původní. Před nimi, a to se
asi už nikdy nezjistí od kdy, tu byly
varhany jiné, asi vůbec první, v roce
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1950 bohužel již ve velmi špatném
stavu. Byly dřevěné, jednomanuálové, červotočem prolezlé, do nichž se
proud vzduchu při hraní vháněl
elektrickým ventilátorem, ale vyráběl se šlapáním nohou na kožený
měch a do varhan se vháněl zařízením, které zčásti ještě dnes je za-
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chováno vzadu v prostoru kůru.
Elektrika v kostele byla sice již
dávno před tímto rokem, ale provozu varhan se to netýkalo. Ty stále
fungovaly na měch. Teprve až po
roce 1951 došlo ke změně. Původní
varhany byly zlikvidovány, rozebrány a na jejich místo byly instalovány varhany s elektrikou, koupené
a přivezené z Drnovic.
Tyto byly zcela funkční a moderněji vybavené – šestihlasé. O
nich jsme se ze záznamů, zápisů a publikací, týkajících se i
Drnovic, dověděli, že
neš přešly k nám, byly
již 70 let staré. Podle
záznamů byly pro
kostel sv. Vyvřince v
Drnovicích pořízeny
už v roce 1880. Kdy
byly doplněny elektrikou, o tom záznamy mlčí. V době,
kdy přešly k nám do Velešovic
(1951), byly podle našich původních varhan modernější a nemusely
být ve svém časovém období ani
jednou opravovány. K nám totiž
přičiněním učitele Josefa Švejnohy
přišly v dobrém stavu, o čemž svědčí i fakt, že od jejich instalace u nás
v roce 1951 jsou teprve až nyní
opraveny. Znamená to tedy, že
současné varhany v tomto roce jsou
již 125 let staré a téměř po celou
dou své existence jsou funkční.
Z dokumentů se také dovídáme, že byly vyrobeny firmou bratří
Riegrů z Jägersdorfu, což podle

„Administrativního lexikonu obcí
bývalé republiky československé“,
vydaného v Praze v roce 1955, v
části „Zaniklé názvy obcí a osad“ na
straně 566 se uvádí, že po opětovném vrácení pohraničních oblastí po
skončení druhé světové války, se
německý název „Jägersdorf“ přejmenoval na český „Lada, což je
lokalita nedaleko České
Lípy. Drnovičtí za ně
tehdy zaplatili 1185
zlatých. Od té doby jsou
původní, nic se během
svých 125 let nezměnilo, jen v průběhu první
světové války (1917) po
zrekvírování kostelních
zvonů, kropenek, svícnů
a dalšího kovového
vybavení kostela sv.
Vavřince došlo dokonce
na nátlak válečného
průmyslu i na varhany,
z nichž byly odebrány cínové píšťaly, které se do nich vrátily po skončení války , a poslední z nich, asi ty
nejzajímavější, dokonce až v roce
1930 při jejich novém celkovém
zprovoznění.
Tři roky na to, v roce 1933, do
kostela sv. Vavřince zavítal fotograf
V.Dufek, který je, mimo jiné zajímavosti kostela, vyfotografoval.
Jejich fotografie se dochovala a
když jsem ji porovnával s varhanami na fotografii, kterou jsem pořídil
pro kroniku naší obce, zjistil jsem,
že skutečně jsou to tytéž varhany,
které těch uvedených 70 let sloužily
Drnovicím a pak dalších 55 let nám,
9
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v kostele sv. Barbory ve Velešovicích.
My jsme je v Drnovicích koupili za 67.950,- korun, za instalaci na
kůru jsme tehdy varhanáři Zaďákovi
z Brna – Bohunic zaplatili 3.800,korun a za vyladění dalších 600
korun. Tehdy jako dnes potřebný
obnos věnovali obyvatelé a věřící z
Velešovic při sbírkách v kostele a
osobními návštěvami rodin.
Dodnes se na zevnějšku nic nezměnilo, což je důležité konstatová-
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ní, které není zaznamenáno ani v
obecní kronice, ani ve farní kronice
v Drnovicích, kde je sice uváděno
mnoho různých podrobností, ale
tato důležitá událost – prodej varhan
mezi obcemi – byla přehlédnuta bez
záznamu. Je to opravdu až překvapivá skutečnost, ale je tomu tak. My
však, díky poznámkám, které pro
sebe pořizoval J. Švejnoha o této
transakci víme.
Kronikář Velešovic

Oprava kostela Nejsvětější Trojice v
Habrovanech
Statické zajištění:
Bylo provedeno statické zajištění horní stavby – obvodové zdivo
bylo ztuženo železobetonovým
věncem, v příčném směru byly
sanovány klenby třemi železobetonovými žebry, která jsou propojena
se ŽB věncem zdiva. Zdivo presbytáře bylo sepnuto pomocí předpínacích lan Monostrand.
Krov:
Stávající krov byl z důvodu havarijního stavu demontován v celém
rozsahu. Nová konstrukce krovu
byla provedena dle původní, ale v
plných vazbách je konstrukce zpevněna dvěma kleštinami. Plechová
krytina byla nahrazena krytinou z
pálených tašek. Klempířské prvky
jsou provedeny z měděného plechu
a svody jsou napojeny do nové
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budeme úspěšní, uvidíme podle
probíhajících prací. Již nyní je však
vidět, že novou krytinou a měděným
oplechováním se kostel stává důstojným partnerem poblíž stojícího
zámku a společně se sochou
sv.Floriána tvoří hezký pohled na
vstup do Habrovan.
Ke konci letošního roku došlo
ke změně celého dopravního systému – od 11.12.2005 zahájil svoje
„fungování“ Integrovaný dopravní
systém. Farníkům z Habrovan a
Olšan však tento systém zatím přinesl pouze zvýšené náklady na

dopravu do farního kostela v Královopolských Vážanech. Od letošních
vánočních svátků tak bude tato
doprava zajištěna pouze 1x za 14
dnů.
Aktuální informace o dopravě
do farního kostela (zejména termínech), bohoslužbách a ostatních
aktivitách farnosti se v Habrovanech
můžete dozvědět na vývěsce KDUČSL před budovou obecního úřadu
na návsi.
J. Krček

Farní pouť do Křtin

kanalizace, vybudované kolem
kostela.
Finance pro zajištění těchto akcí byly získány spojením dotace ze
státního rozpočtu, příspěvku Obce
Habrovany a prostředků farnosti.
V příštím roce se bude pokračovat na rekonstrukci sakristie a
vnitřních opravách –na jaře také
proběhne veřejná sbírka po obcích
Habrovany a Olšany, aby všichni
občané mohli finančně přispět na
opravy kostela, každý podle svých
možností. I pro následující rok jsou
podány žádosti o dotace, nakolik

Rok 2005 byl vyhlášen jako rok Farností, a
tak se i naše farní rodina
rozhodla vydat na společnou pouť do blízkého
poutního místa, do Křtin.
Podle fyzických možností se vedle základní skupiny, která měla putovat
do poutního místa pěšky,
vydala na pouť část našich farníků také na kolech, a zbývající jeli dvěma autobusy, nebo vlastními auty.
Dne 28. 5. 2005 v 8 hodin ráno se nás, kteří jsme se chtěli vydat na pěší
pouť, sešlo před kostelem sv. Maří Magdalény asi 20.
Byl to výběr farníků nejrůznějšího věku. Nejmladší účastnicí pěší poutě
byla malá Liduška Žídková a nejstarší členové pochodu překročili 65 let.
Krátce jsme se pomodlili v kostele za zdar pouti a pak jsme pod vedením
trénovaného sportovce, Otce Stanislava, vyrazili směrem na Vítovice, a dále
lesem k cíli naší pouti, kostelu Panny Marie ve Křtinách.
Bylo krásné slunečné počasí, a tak nám cesta pěkně ubíhala. Do Křtin
jsme dorazili sice unavení, ale přesto dobře naladění asi kolem 13:00. Během krátké doby dorazila také skupina cyklistů, i 2 autobusy poutníků našich farností.
11
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Po krátkém odpočinku jsme se společně
zúčastnili mše svaté v
poutním chrámu, prohlédli a poslechli jsme
si novou zvonkohru,
zakoupili
proslulý
Křtinský bylinkový čaj
a tím přispěli na obnovu kostela, tohoto klenotu moravského kulturního dědictví.
Zpáteční cestu jsme my, „pěšáci“, absolvovali s povděkem přistavenými autobusy a cyklisté většinou vyrazili na cestu opět na svých bicyklech.
Jen pan Urbánek se vydal i na zpáteční cestu pěšky, a Otec Stanislav obul
své oblíbené běžecké tenisky a cestou zpět si zaběhl svůj každodenní mnohakilometrový limit.
Vrátili jsme se fyzicky částečně unaveni, ale duševně osvěženi, a povzbuzeni do dalších dnů a každodenních starostí, které život přináší.
Panno Maria Křtinská, oroduj za nás!
L. a V. Slovákovi

Spolek Svornost

Jedním z hlavních cílů,
který jsme si dali při znovuobnovení činnosti spolku Svornost, bylo otevřít spolkový dům
pro využití co nejširší veřejnosti.
Dosud byl spolkový dům
využíván především ke sportovní činnosti. V letošním roce
se uskutečnilo již několik kulturních a společenských akcí. V
červnu jsme pořádali koncert dvou
souborů - The Young Pekáč a Traditional jazz club. Venkovní areál
spolkového domu byl také místem
setkání občanů partnerských měst Rousínova a severoitalského Dervia.
Koncem listopadu měl v sále spolku
12

Vánoční zpravodaj 2005
řů v africké Ugandě. V samém závěru roku proběhne již tradiční
vánoční turnaj ve stolním tenise, za
účasti našeho hlavního patrona hejtmana Jihomoravského kraje
Ing. Stanislava Juránka. Všechny
sportovce zveme k aktivní účasti v
tomto sportovním klání.

Z investičních akcí letošního
roku jsme provedli rekonstrukci
jeviště. Bylo opraveno a zrekonstruováno osvětlení a jevištní pozadí. Tuto akci jsme mohli provést
díky dotaci města Rousínova.
Václav Hůlka

Setkání mládeže v Kolíně nad Rýnem
Letos v létě jsem využil možnosti setkat se s mladými věřícími z
celého světa na XX. Světovém dni
mládeže v Kolíně nad Rýnem .
Přijelo nás tam něco kolem milionu.
Pro všechny byl připraven program,
který nás obohatil jak ve víře, tak i v
osobním životě.
Každá zúčastněná země měla své
centrum v některém z kolínských
kostelů. My, Češi, jsme své centrum
měli v kostele St. Agnes. Každý den
ráno se zde konaly za přítomnosti
našich 12 biskupů mše svaté. Potom
následoval program mezinárodní,
který se konal v různých částech
města, například na fotbalovém
stadionu, nebo na břehu řeky Rýna.
Tam se také odehrálo naše první setkání se Svatým Otcem Bene-

diktem XVI. Připlul po řece na lodi
a všichni kolínští poutníci ho vítali
ze břehu. V tomto momentu jsem se
přesvědčil o různosti mentalit jednotlivých národů - nejbouřlivěji jej
vítaly národy z jihu, jako jsou Italové a Brazilci.
Svatého Otce jsme ještě několikrát viděli ve městě, ale ten největší
zážitek měl teprve přijít. Bylo jím
putování na Marienfeld, kde jsme
spolu se Svatým Otcem slavili noční
vigilii a druhý den mši svatou.
Toto celosvětové setkání mládeže ve mně zanechalo stopy na
celý život - nejlepší pocit mám ale z
toho, že jsem mohl prožít 5 neskutečných dnů v přítomnosti tolika
mladých věřících z celého světa.
Tomáš Hůlka

Rok 2005 ve výuce náboženství
úspěch křesťanský Silvestr za účasti
cca 30 dětí a několika rodičů.
Během roku byl sál, především
díky novému nájemci pohostinství,
využit i k několika rodinným oslavám. Na polovinu prosince je připravena přednáška o práci misioná-

V našem regionu náboženství
navštěvuje asi 100 dětí na základních školách v Rousínově, Habrovanech a Velešovicích. Od 1. září
2005 vstoupil v platnost nový školský zákon, jehož dopad pocítily
především děti z rousínovské základní školy. Došlo k už pozapome-

nutému slučování ročníků a veškerá
výuka se tak stáhla do jediného dne
namísto dvou. Novému stavu se
musely přizpůsobit i osnovy a způsob probírání učiva. Zachovány
naopak zůstaly doprovodné akce i
možnost dětí navštěvovat pro ně
zvlášť určenou páteční bohoslužbu
13
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v kostele v Rousínovci a
dětská
společenství
Motýlci a Kokosy.
První letošní akce
pro mladší děti se uskutečnila již o pololetních
prázdninách, které jsou
tradičně spojeny s pololetním
vysvědčením.
Děti se mohly zúčastnit
farního turnaje v deskových hrách. Kromě diplomu a sladké odměny
cenily nejvíce hlavně to,
že měly šanci zahrát si třeba s panem kaplanem.
9. února se konalo v Hodoníně
regionální kolo Biblické soutěže
2005. Rousínov tentokrát zastupovala Klárka Plevová.
Jistě nejočekávanější událostí
farnosti bylo první svaté přijímání.
V neděli 5. června k němu přistoupily tři dívenky: Karolína Coufalová
z Rousínova, Kateřina Švejnohová z
Vážan a Lenka Bendová z Habrovan. Modleme se za tyto děti, aby
ve víře vytrvaly.
Ke konci školního roku neodmyslitelně patří školní výlety. Děti,
které chodí do náboženství, se letos
vypravily do rodiště P. Stanislava,
do Třebíče. Kromě tamního nádherného starobylého chrámu si prohlédly i jeho podzemí a na celé
město se podívaly pěkně zezhora – z
vysoké třebíčské věže. Výlet byl
jako každoročně poděkováním P.
Bohu za celý školní rok ve mši
svaté.
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Se závěrem školního roku se
rozjely děti na tábory. Hned 1. července začal tábor pro děti z náboženství v Potštátě u Hranic. Přesto,
že počasí se příliš nevyznamenalo,
stihli jsme jet na výlet do Hranic,
vyzkoušeli tamní koupaliště, ochutnali borůvky na celodenním výletu
ve skalním městě a získali „zrno
odvahy“ za noční cestu. Celý tábor
byl, tak jako celý liturgický rok,
věnován tajemství eucharistie. Při
této příležitosti bych chtěla poděkovat obětavým táborovým vedoucím
– Lukáši Novákovi a Radce Rumpové, kteří spolu s dalšími dlouholetými vedoucími z jiných farností
zdarma obětovali část svých prázdnin dětem.
V nové školním roce jsme v
náboženství přivítali i nové děti. V
Rousínově přibylo 12 prvňáčků, v
Habrovanech 3 a jeden třeťák, ve
Velešovicích 2, jedna třeťačka a
čtvrťačka. Bohužel celkový počet
dětí i tak mírně klesl, protože některé děti daly přednost jiným zájmům
nebo přestoupily na jinou školu a
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náboženství mají za „vychozené“.
Další křesťanská výchova se pro ně
tedy přesouvá ze školní výuky na
výuku rodiči a prarodiči v domácím
prostředí. Prosím farníky o modlitby
za tyto děti i proto, že mnozí nemají
pevné domácí zázemí v
otázce živého žitého
křesťanství.
Ve druhé polovině
září proběhlo školní kolo
Biblické soutěže 2006, z
něhož do okresního kola
postoupil Vojta Švejnoha, Tomík Pivečka, Helenka a Jitka Bradáčovy,
každý za svoji kategorii.
Okresní kolo se konalo
8. listopadu na faře ve
Vyškově – Dědicích, a
rozhodlo, že výše jmenovaní jsou
schopni zúčastnit se i kola regionálního, a to v únoru v Kroměříži.
Podzimní prázdniny byly opět
ve znamení prožívání podzimu v
přírodě. Děti tentokrát poznávaly
možnosti rychtářovské fary a krásy
jejího okolí.
Celý podzim probíhá akce Papežského misijního díla dětí „Děti
dětem“. Děti mají možnost nashromáždit ze svého kapesného 10,- Kč
a tuto sumu odevzdat na pomoc
chudobným dětem. Jako upomínku
na tento dar dostávají jednu ze 40

kartiček Kintuadi s obrázkem a
krátkým vtipným gestem. Ústřižky
kartiček se shromažďují na malé
nástěnce PMDD v kostele v Rousínovci, aby celá farnost mohla snažení dětí sledovat. Zatím největší

dík patří Aničce Pivečkové. Do
práce pro misie se však lze zapojit i
jinak. Jednou z příležitostí pro děti
byla Misijní neděle. Svými převleky
i netradičními přímluvami děti poukazovaly na nutnost pomoci zemím,
kde se lidé mají mnohem hůře než
my.
Tímto docela strohým výčtem
aktivit spojených s náboženstvím z
celého srdce pozdravuji všechny
rodiče i prarodiče svých žáků, přeji
jim i dětem plnohodnotné prožití
adventu a duchovně bohaté Vánoce.
Mgr. Jana Zehnalová

O motýlcích a kokosech
Také v letošním roce se družiny
Kokosů a Motýlků scházejí každé
páteční odpoledne. Ti starší stále na

faře a mladší opět v klubovně spolku Svornost.
Náplní jejich setkávání je především hraní her venku i v klubov15
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nách, nebo výroba drobných
dárků pro rodiče a kamarády.
Ze společných akcí Kokosů a Motýlků je potřeba připomenout především táboráky na
farní zahradě, které se uskutečnily ke slavnostnímu zahájení
prázdnin, a již k méně radostnému, ale také důležitému,
začátku školního roku. Podvečer byl zahájen spoustou různých soutěží, které si připravila
děvčata z Kokosů pro mladší
Motýlky. Následovalo opékání
buřtů a závěr patřil veselé, a možná
i trochu divoké, diskotéce.
Jedno krásné říjnové nedělní
odpoledne jsme také už tradičně
věnovali pouštění draků nad Slavkovem u kapličky sv. Urbana.
I třídenní podzimní prázdniny
strávily děti společně. Tentokrát na
faře v Rychtářově. První den jsme
navštívili zříceninu Hrádek, kde
jsme strávili příjemné odpoledne a
vyzkoušeli si svoje sportovní

Tříkrálová sbírka 2006
„Cokoliv jste udělali pro jednoho z
mých nejmenších, pro mě jste udělali…“
(MT 25,31-40).

schopnosti. Druhý den jsme byli na
celodenním výletě. Cestou jsme
hráli hry a děti hledali ukrytý poklad. Potom jsme vyšplhali na kopec se zříceným hradem Kuchlov,
kde jsme si uvařili skvělou polévku.
Večery jsme prožívali společně při
různých soutěžích a veselé zábavě.
Na poslední listopadové schůzce jsme se sešli Motýlci i Kokosy
společně k výrobě adventních věnců. Myslím, že se nám skutečně
povedly, a doufám, že vám jejích
zářící svíce zkrášlí tuto dobu plnou
očekávání.
Radana Pivečková

Vzácná návštěva
V úterý 6. prosince v podvečer se sešli děti naší farnosti v kostele sv. Václava.
Čekaly totiž velmi vzácnou návštěvu.
Ano, čekali na svatého Mikuláše. Tento
čas jim zpříjemnilo dramatické vystoupení
dětí z bohdalické farnosti.
Po vystoupení už konečně přišel. Svatý Mikuláš i s krásným andělem. Přinesl
dva veliké koše plné dárků. To proto, že
naše děti dovedou být opravdu hodné.
A teď už nám zbývá jen věřit, že za
rok se tu zase objeví.
16
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V pořadí již šestým rokem proběhne ve dnech 1. – 8. ledna 2006 Tříkrálová sbírka na pomoc lidem trpícím, lidem na pokraji společnosti, osamoceným ve stáří i opuštěným dětem, lidem v nouzi u nás, i v zahraničí.
Tradice tříkrálových sbírek u nás byla poprvé zahájena v olomoucké arcidiecézi v roce 2000, koledování se zúčastnilo celkem
1079 kolednických skupinek a vybralo se při ní cca
4,6 mil Kč. V roce 2001 se
postupně začaly zapojovat
do této humanitární akce
ostatní diecéze celé České
republiky a zúčastnilo se již
5572 kolednických skupinek a bylo vybráno 23,5 mil
Kč. V loňském roce se této
sbírky na pomoc trpícím zúčastnilo již 12 412 kolednických skupinek a bylo
vybráno 62,5 mil. Kč. Nejvíce se již tradičně daří koledníkům z olomoucké
diecéze, kteří v roce 2005 vybrali pro potřebné 17,6 mil. Kč a již na druhém
místě z celkových osmi se umístila brněnská diecéze, do které patří i naše
farnost. Bylo vybráno 12,1 mil. Kč.
V našich farnostech (Rousínov, Rousínovec a Královopolské Vážany),
které spadají pod město Rousínov, jsme vybrali v roce 2002 37 992,10 Kč,
pak jsme vybírali na lidi postižené záplavami v Čechách celkem 103 820,Kč, v roce 2004 jsme vybrali 59 237,- Kč a v loňském roce 79 677,- Kč .
„Hlavním posláním Tříkrálové sbírky je upozornit na ty lidi kolem nás, kteří potřebují pomoci. Chce nám přinést zkušenost, že upřímné otevřené srdce a štědrá ruka
přinášejí radost a uspokojení i dárcům. To vyjadřují i naši koledníci, s nimiž jste se
možná už setkali. Děkujeme Vám za Vaši odvahu podpořit charitní dílo: ať už peněžitým darem, či motlitbou za Charitu a její potřebné, nebo jiným způsobem podle
Vašich možností. Kéž Bůh naplní Vaše srdce radostí a pokojem a kéž Vám žehná.“
Miloslav kardinál Vlk, primas český a Jan Graubner, metropolita moravský

Letos Vás opět navštíví malí koledníci se zapečetěnými pokladničkami
s charitním logem a na požádání se Vám vedoucí skupinky prokáže charitní
průkazkou.
17

Vánoční zpravodaj 2005

Vánoční zpravodaj 2005
Chtěl bych touto cestou poděkovat malým koledníkům a jejich vedoucím, kteří konkrétním způsobem naplňují slova Ježíše Krista uvedená v
úvodu tohoto článku.
Tuto službu konají z lásky k bližním ve svém volném čase a mnohdy s
obavou jak je jejich spoluobčané přijmou. Přesto všechno se nenechali odradit a jsou opět připraveni zaklepat na dveře a popřát Pokoj, štěstí a zdraví v
novém roce 2006.
Věřím, že obzvláště my, křesťané, tuto sbírku podpoříme co nejvíce.
Srdečně jste také zváni na mši svatou, kterou pro tříkrálové koledníky a
charitní spolupracovníky brněnské diecéze bude sloužit otec biskup Mons.
Vojtěch Cikrle dne 2. 1. 2006 v 15. 00 hod v katedrále na Petrově v Brně.

Svátost smíření před vánočními svátky:
19.12. – pondělí
Rousínov, 17:00 – 17:50, 18:30 – 20:00
21.12. – středa
Kr. Vážany, 16:00 – 16:50, 17:30 – 18:00
22.12. – čtvrtek
Rousínov, 17:00 – 17:50, 18:30 – 20:00
23.12.2005 – pátek
Rousínovec, 16:00 – 17:50
Velešovice, 16:00 – 17:50
Během svátků 24. - 27. 12. se nezpovídá.

Václav Slovák

Kdosi přirovnal mši k návštěvě divadla…
Ve sváteční hodinu se hezky oblečeme a společně vyrazíme. Snažíme
se přijít tak, abychom stihli zvonění. Obsadíme svá místa, a jsme nemile
překvapeni, když nám na nich sedí někdo jiný. Za zvuku nacvičování, ladění
(varhan,zpěvu), čekáme na zahájení představení.
Nastupují herci v hlavních rolích a kompars. I když zhruba známe děj,
přesto jsme plni očekávání, jak se dnešního představení herci zhostí. Očekáváme především, že všichni budou účinkovat tak, aby nás to povzbudilo.
Herci musejí být příjemně naladěni, hlavním rolím musí být rozumět a musí
nás oslovit něčím novým a zajímavým. Rovněž kostýmy jim musí padnout a
vůbec nesmí moc zmatkovat a nebo přehánět. Přišli jsme sem přece především relaxovat a odpočinout si. Přirozeně nám však vadí, když si sebou
nezodpovědní rodiče berou malé děti, které takovému představení nemohou
ale vůbec rozumět, a navíc ruší jiné.
Pokud je vše jak má, blahosklonně vhodíme do košíčku vstupné dobrovolné. Po představení nás už herci nezajímají, jdeme si po svém buď spokojeni - to je přece povinnost herců - a nebo spravedlivě rozhořčeni. A když je
toho víc, nejsme daleko toho, sepsat ostrou recenzi, a nebo podat protest
přímo na biskupství, ať všechny herce razantně vymění a dosadí nové…

Vánoce s pěveckým sborem Danielis
Komorní pěvecký sbor Danielis si vás dovoluje pozvat na vánoční koncert, který se uskuteční v úterý 27. 12. 2005 v 17h v kostele sv. Maří Magdalény. Na programu: skladby J. S. Bacha, G. F. Händela, C. Francka, G.
Bizeta a vánoční písně a koledy. Účinkují: komorní pěvecký sbor Danielis,
řídí Martin Doležel, Jaroslava Luklová (klávesy), Pavel Švejnoha (housle),
Jan Sekerka (trombón), Pavel Varta (flétna, bicí), Igor Jedounek a Stanislav
Pacner (kytara). Vstupné dobrovolné.
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Rozpis Vánočních mší a akcí ve farnostech:
24.12.2005 – Sobota; „Štědrý den“
20:30 – Mše v Kr. Vážanech
22:00 – Mše v Rousínově
23:30 – Mše ve Velešovicích
25.12.2005 – Neděle; „Boží hod“
Mše jako v klasickou neděli
26.12.2005 – Pondělí; „svátek sv. Štěpána“
Mše jako v klasickou neděli
16:00 – Vánoční koncert SPS Sušil, Rousínov (kostel sv. Maří)
27.12.2005 – Úterý; „svátek sv. Jana Evangelisty“
9:00 – Mše s žehnáním vína, Rousínovec
9:45 – Vánoční pingpongový turnaj, Svornost (za účasti hejtmana JMK)
17:00 – Vánoční koncert KPS Danielis, Rousínov (kostel sv. Maří)
30.12.2005 – Pátek; „svátek svaté Rodiny“
18:00 – Mše s obnovou manželských slibů, Rousínovec
31.12.2005 – Sobota
16:00 – Mše na poděkování, Rousínov
23:00 – Noční adorace, Rousínovec
1.1.2006 – Neděle; „Nový rok“
Mše jako v klasickou neděli
6.1.2006 – Pátek ; „svátek Tří Králů“
18:00 – Mše s žehnáním křídy, vody a kadidla, Rousínovec
18:00 – Mše s žehnáním křídy, vody a kadidla, Velešovice
14.1.2006 – Sobota
Farní výlet na prohlídku betlémů, Třešť
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